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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 11-6-2018
Αρ. Πρωτ.: 11910

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: - Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής της παρ. 3 του άρθρου 2 της με αριθμ. πρωτ.
οικ. 12205/16.8.2016 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 2864) - Διεξαγωγή γραπτής
διαδικασίας για τη συμπλήρωση του Μητρώου Δικηγόρων της Υπηρεσίας Aσύλου

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 7 του ν. 4375/2016 “Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής
Προσφυγών, Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραμματείας
Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας
2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου “σχετικά με τις κοινές
διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας
(αναδιατύπωση)” (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς
προστασίας και άλλες διατάξεις” (Α΄ 51), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Του π.δ. 104/2012 (Α΄ 172) “Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου στο Υπουργείο
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Του π.δ. 122/2017 (Α΄149) «Οργανισμός Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής»
4. Του ν. 3861/2010 (Α΄ 112) “Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις.
5. Της με αριθμ. πρωτ. οικ. 3385/5.2.2018 απόφασης του Υπουργού Μεταναστευτικής
Πολιτικής «Κανονισμός λειτουργίας Υπηρεσίας Ασύλου» (ΦΕΚ Β΄ 2034).
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6. Της παρ. 3 και 4 του άρθρου 2 της με αριθμ. πρωτ. οικ. 12205/16.8.2016 κοινής
υπουργικής απόφασης «Παροχή νομικής συνδρομής σε αιτούντες διεθνή προστασία (ΦΕΚ
Β΄ 417).
7. Της με αριθμ. πρωτ. 3217/2.2.2018 απόφασης της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου
“Απόφαση - Προκήρυξη της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου για συμπλήρωση του
Μητρώου Δικηγόρων για παροχή νομικής συνδρομής σε αιτούντες διεθνή προστασία”
(ΑΔΑ: 63ΛΒ465-ΧΘΕ-9ΝΒ).
8. Της με αριθμ.πρωτ. 8291/23.4.2018 απόφασης του Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου
(ΑΔΑ:6Β7Μ465ΧΘΕ-ΑΛΨ) “Ανάρτηση των προσωρινών καταστάσεων υποψηφίων για τη
διεξαγωγή γραπτής διαδικασίας για τη συμπλήρωση του Μητρώου Δικηγόρων της
Υπηρεσίας Ασύλου”.
9. Της με αριθμ.πρωτ. 10210/18.5.2018 απόφασης του Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου
“Ανάρτηση των οριστικών καταστάσεων υποψηφίων για τη διεξαγωγή γραπτής διαδικασίας
για τη συμπλήρωση του Μητρώου Δικηγόρων της Υπηρεσίας Ασύλου” (ΑΔΑ:72ΧΠ465ΧΘΕΘΤΑ)
10. Του από 16.5.2018 εγγράφου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, δυνάμει του οποίου
ορίσθηκε ο Ευστάθιος Πουλαράκης του Ιωάννη ως εκπρόσωπος του Δικηγορικού Συλλόγου
Αθηνών (ΔΣΑ) στην Επιτροπή για τη συμπλήρωση του Μητρώου Δικηγόρων.
11. Του υπ’ αριθ. GREAT/HCR/267/16.5.2018 εγγράφου της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για
τους Πρόσφυγες, δυνάμει του οποίου ορίσθηκε ο Γεώργιος Δαφνής του Δημητρίου ως
εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Επιτροπή για τη
σύσταση του Μητρώου Δικηγόρων.
12. Του με αριθμ. πρωτ. 11818/8.6.2018 εγγράφου του Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου,
δυνάμει του οποίου ορίσθηκε η Ανδρομάχη Κεχαγιόγλου, Αν. Προϊσταμένη του Νομικού
Τμήματος της Υπηρεσίας Ασύλου, ως Πρόεδρος της Επιτροπής για τη σύσταση Μητρώου
Δικηγόρων.
13.Το γεγονός ότι υποδείχθηκαν όλα τα μέλη της Επιτροπής της παρ. 3 του άρθρου 2 της με
αριθμ. πρωτ. οικ. 12205/16.8.2016 κοινής υπουργικής απόφασης «Παροχή νομικής
συνδρομής σε αιτούντες διεθνή προστασία (ΦΕΚ Β΄ 2864) και ως εκ τούτου απαιτείται η
συγκρότησή της.
14. Το γεγονός ότι έχουν αναρτηθεί οι οριστικές καταστάσεις των υποψηφίων και ως εκ
τούτου θα πρέπει ο χρόνος και ο τόπος διεξαγωγής της γραπτής διαδικασίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Τη συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής της παρ. 3 του άρθρου 2 της με αριθμ. πρωτ. οικ.
12205/16.8.2016 κοινής υπουργικής απόφασης «Παροχή νομικής συνδρομής σε αιτούντες
διεθνή προστασία» (ΦΕΚ Β΄ 2864) αποτελούμενη από τους κάτωθι:
i. Ανδρομάχη Κεχαγιόγλου του Λάζαρου – Χαράλαμπου, υπάλληλος της Υπηρεσίας
Ασύλου, πτυχιούχος νομικής, κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού με α΄ βαθμό ως
Πρόεδρος της Επιτροπής,
ii. Ευστάθιος Πουλαράκης του Ιωάννη, εκπρόσωπος του Δ.Σ.Α ως μέλος και
iii. Γεώργιος Δαφνής του Δημητρίου, εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους
Πρόσφυγες ως μέλος.
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2. Το έργο της ως άνω Επιτροπής συνίσταται στην επιλογή των θεμάτων στα εξεταζόμενα
μαθήματα και στην ασφαλή μετάδοσή τους στα εξεταστικά κέντρα, κατά τρόπο που να
διασφαλίζει το αδιάβλητο του διαγωνισμού, στον καθορισμό του αριθμού των επιτηρητών,
οι οποίοι θα διατεθούν από την Υπηρεσία Ασύλου, στη διασφάλιση των προϋποθέσεων για
την τήρηση της μυστικότητας, του αδιάβλητου και της διαφάνειας της γραπτής εξέτασης,
καθώς και στη βαθμολόγηση των γραπτών.
3. Ο γραπτός διαγωνισμός περιλαμβάνει δέκα (10) ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής για
κάθε ένα γνωστικό αντικείμενο. Οι ορισθέντες από την Υπηρεσία Ασύλου επιτηρητές κατά
την παραλαβή των γραπτών είναι υπεύθυνοι να ελέγχουν τα ατομικά στοιχεία των
υποψηφίων, να τα καλύπτουν ενώπιόν τους επικολλώντας αδιαφανή ταινία και να
εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή για τυχόν σημείωση ονομαστικών ή άλλων διακριτικών
στοιχείων που μπορούν να αποκαλύψουν την ταυτότητα του υποψηφίου. Τα γραπτά των
υποψηφίων παραδίδονται στην Επιτροπή της παρ. 1, πλην αυτών, όπου η γραπτή
διαγωνιστική εξέταση διενεργείται σε ΠΓΑ/ΑΚΑ πλην της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου, τα
οποία αποστέλλονται από τους επιτηρητές των αντίστοιχων ΠΓΑ αμέσως μετά τη λήξη της
γραπτής διαγωνιστικής εξέτασης σκαναρισμένα με ηλεκτρονική αλληλογραφία στην
πρόεδρο της Επιτροπής, προκειμένου να βαθμολογηθούν. Η βαθμολόγηση των γραπτών
πραγματοποιείται από την Επιτροπή της παρ. 1 της παρούσας. Η Επιτροπή μετά την
ολοκλήρωση της βαθμολόγησης παραδίδει το σύνολο των βαθμολογημένων γραπτών στην
Προϊσταμένη του Τμήματος Συντονισμού της Υπηρεσίας Ασύλου, ενώ τα γραπτά των
οποίων η γραπτή εξέταση διενεργείται σε ΠΓΑ/ΑΚΑ πλην της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου
αποστέλλονται με αλληλογραφία στο Τμήμα Συντονισμού. Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Συντονισμού, παρουσία δύο υπαλλήλων του Τμήματος Συντονισμού, προβαίνει στην
αποκόλληση της αδιαφανούς ταινίας και στην ταυτοποίηση, καθώς και σε όλες τις
απαιτούμενες ενέργειες για τη σύνταξη του σχετικού πίνακα και την ανακοίνωση των
αποτελεσμάτων της γραπτής διαδικασίας.
4. Τη διεξαγωγή της γραπτής διαδικασίας μεταξύ των υποψηφίων του Παραρτήματος Ι της
παρούσας, η οποία θα λάβει χώρα την Τρίτη 26 Ιουνίου 2018 και ώρα 17:00 – 19:00 στα:
α) Γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου (Π. Κανελλοπούλου 2 Αθήνα - έναντι σταθμού
Μετρό Κατεχάκη) για τους υποψηφίους που είναι κάτοικοι Αθηνών, Πειραιά και Κορίνθου,
β) Γραφεία του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Ρόδου (Πλατεία Ελευθερίας 1 Ρόδος,
κτίριο Τροχαίας Ρόδου - είσοδος από Ιερού Λόχου) για τους υποψηφίους που είναι κάτοικοι
Ρόδου,
γ) Γραφεία του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Κρήτης (Ηφαίστου και Ελευθέρνης,
Ηράκλειο Κρήτης - Περιοχή Καμίνια) για τους υποψηφίους που είναι κάτοικοι Κρήτης,
Οι υποψήφιοι που θα λάβουν μέρος στη γραπτή διαγωνιστική διαδικασία, οφείλουν να
παρευρίσκονται στις κεντρικές εισόδους των προαναφερόμενων γραφείων τουλάχιστον
μισή ώρα πριν την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας, προκειμένου αρμόδιοι
υπάλληλοι να τους οδηγήσουν στην αίθουσα διεξαγωγής της γραπτής διαγωνιστικής
διαδικασίας. Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια του γραπτού διαγωνισμού επιτρέπεται η
χρήση του ν. 4375/2016, καθώς και του π.δ. 141/2013, όπως ισχύουν.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΜΑΡΚΟΣ

